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„Szakmai-tartalmi megújulás a Hetvehelyi Általános Iskolában” projekt 

 
A kedvezményezett neve: Hetvehelyi Általános Iskola 
 
A projekt címe: Szakmai-tartalmi megújulás a Hetvehelyi Általános 
Iskolában 
 
A szerződött támogatás összege: 12.000.000 Ft 
 
A támogatás mértéke: 100% 
 
A projekt tartalmának bemutatása: 
 
A 1. II. 
2015. június 22-26. Úszótábor 40 fő 1-8. osztályos tanulóval 3 fő 
pedagógus felügyeletével napi nyolc órában, napközis jelleggel 8 és 16 óra 
között, úszásoktatással, utazás biztosításával, ellátással, a Szigetvári 
Gyógyfürdő Tanuszodája oktatóinak együttműködésével. Cél: a hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztatása, az egészséges életmódra nevelés. 
2015. szeptember 19. Kirándulás a Mecsextrém Parkba Pécsre, az 
intézmény minden tanulójának (a 2015/2016-os tanévre előreláthatólag 
60 fő) bevonásával, 10 fő pedagógussal, a belépőjegyek, utazás és ellátás 
biztosításával. Cél: a környezeti nevelést megcélzó tanórán kívüli 
tevékenységek megerősítése. 
2015. szeptember 5., 12., 26., és október 3. és 10. Kerékpártúrák 
alkalmanként 16 fő 3-8. osztályos tanulóval, 3 fő pedagógus kíséretével 
az alábbi helyszínekre: Bakóca, Magyarhertelend, Orfű, Sumony és Szágy. 
A szombati napokon 8 és 16 óra között tervezett programokra a tanulók 
és a pedagógusok számára az ellátás is biztosított. A programhoz 
kapcsolódik a közlekedési ismeretek oktatása, a biztonságos 
kerékpárhasználat kialakítása. Kiemelt szerep jut a természeti és történeti 
szempontból fontos látnivalók megismerésének. A biztonságos 
lebonyolításhoz elengedhetetlenül fontos a KRESZ előírásainak megfelelő 
16 db kerékpár beszerzése is. 
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A 1. III. 
2015. július 27-31. 5 napos sporttábor (gyalogtúrákkal) az Orfűi 
Sporttábor területén, 15 fő 5-8. osztályos tanulóval 2 fő pedagógus 
kíséretével, 4 éjszakai szállással, ellátással, strandbelépőkkel, tornaterem 
bérleti díjakkal. Cél: a hátrányos helyzetű tanulók számára az 
esélyegyenlőség biztosítása, az egészségfejlesztési készségek javítása, a 
közösségépítésen keresztül az aktív állampolgárságra nevelés. 
A 2. I. 
2015. augusztus 10-14. Nyári német tábor 16 fő 1-8. osztályos tanulóval, 
3 fő pedagógus vezetésével, napközis jelleggel 8 és 16 óra között, 
ellátással. Cél: az intézményi Pedagógiai Programhoz illeszkedve, a 
nemzetiségi hovatartozás erősítése, a tehetséggondozás, a meglévő 
ismeretek elmélyítése. A programhoz szükséges eszközök (szabadidős 
foglalkozásokhoz kapcsolódó eszközkészlet – Kreatív papírszett, lamináló 
gép, multifunkciós készülék) beszerzése is jelen pályázat forrásaiból 
valósul meg. 
A 2. III. 
2015. június 1-5. A hagyományosan megrendezésre kerülő Nemzetiségi 
Kulturális Találkozó kiterjesztésével, a Hetvehelyi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve német nyelvi témahét megvalósítása az 
intézmény minden tanulójának (57 fő) és 5 fő pedagógus bevonásával 
délutáni foglalkozások keretében. Cél: az idegen-nyelv tudás fejlesztése, a 
kisebbségi kultúrák megismerésén keresztül az együttműködés 
fejlesztése, az aktív állampolgárságra nevelés. 
A 4. 
2015. május 25-29. Komplex közlekedési ismeretek elméleti oktatása 
2x20 fős csoportokban 3-8. osztályos tanulóknak, 2 fő pedagógus 
vezetésével délutáni foglalkozások keretében, az intézmény IKT 
eszközeinek felhasználásával, a kerékpártúrákra való készülés jegyében. A 
foglalkozásokon a KRESZ szabályaival, a kerékpáros közlekedés alapjaival 
ismerkednek meg a tanulók, majd tesztek kitöltésével adnak számot 
tudásukról.  
 
 
 
 
 
 



 
   
 
 
 

                                                                                             
 

Szakmai-tartalmi megújulás a Hetvehelyi Általános Iskolában 
TÁMOP-3.1.4-C-14-2015-0713 

 

 
 

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0713 
„Szakmai-tartalmi megújulás a Hetvehelyi Általános Iskolában” projekt 

2015. augusztus 28-29. között a jelen pályázat keretében beszerzendő 16 
db kerékpár, valamint egy közlekedési ismeretek komplex eszközcsomag 
beszerzésével 2x20 fős csoportokban a bevont tanulókat a megvalósító 2 
fő pedagógus gyakorlati felkészítésben részesíti 2x8 óra időkeretben a 
helyi rendőri szervekkel együttműködve, a résztvevőknek ellátást is 
biztosítva. 
C 5. 
2015. szeptember-október hónap folyamán Az Indít Közalapítvány 
bevonásával a Nemzeti Drogstratégia szellemében komplex 
drogmegelőzési program, amely 25 fő 5-8. osztályos tanuló, a szülők, 
valamint a tantestület (10 fő) bevonásával a tanulók és a pedagógusok 
számára egyaránt 10x45 perc időkeretben. 
E 3. 
2015. június 16-18. Az infokommunikációs technológiák (IKT) 
szaktantárgyak oktatásában történő alkalmazását segítő képzés (10 fő 
pedagógus részvételével) 
F 3. 
2015. augusztus 25-27. Konfliktuskezelési problémák felismerését segítő 
módszertani továbbképzés (10 fő pedagógus részvételével) 
F 5. 
2015. október 28-30. A lelki egészség fejlődését szolgáló továbbképzés 
(10 fő pedagógus részvételével) 
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. október 31. 
 
A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4-C-14-2015-0713 
 
 
 
 


